


šildyklės užvalkalas

1) iš viskassiuvimui.lt atsispausdinti šildyklės iškarpas (nuoroda). spausdinant 
pasirinkti ‘realus dydis’ nustatymą. ant pirmo iškarpos puslapio rasite 5 cm 
x 5 cm testinį kvadratą. jį išmatuokite, kad įsitikinti, jog jūsų atspausdinta 
iškarpa atitinka reikiamą dydį.

2) šIldyklės Iškarpą suklIjuotI Ir IškIrptI iš popieriaus. iškarpą sudaro 3 de-
talės: šildyklės priekis (a), virštuninė galo dalis (b), apatinė galo dalis (c).

3) iškarpos detalės yra su sulenkimu, todėl pasirinktą audinį reikia sulenkti 
palei ištisinę liniją. prieš dedant iškarpą yra svarbu įsitikinti, kad iškarpos 
išilginė linija yra vienodai nutolusi nuo krašto (tikrinti su liniuote). ker-
pant medžiagas (kailis, pliušas, flysas), kurios turi atitinkamą pūkelio kryptį, 
reikia įsitikinti, jog visos detalės yra kerpamos ta pačia kryptimi. sukirpus 
netaisyklingai, detalės gali gautis skirtingo atspalvio.

siuvimui reikės: 1,7 l gumInė šildyklė (gamintojas: medrull, nuoroda), scHmetZ 
dvIguba adata, 0.45 cm x 170 cm pasirinkto audinio, pagal spalvą atitinkantys 
siūlai (4 vnt.).

4) iš medžiagos iškirpti šildyklės detales. su krašto apdorojimo mašina ap-
doroti tiesias detalių kraštines. pastaba: jei turite tik buitinę siuvimo mašiną, 
naudokite jūsų mašinos “overloko” siūlę (žiūr. jūsų mašinos instrukciją). 
kraštus taip pat galima apsiūti apkantavimo juostele.

medžiagos rekomendacijos: dirbtinis kailiukas, flysas, storesnis trikotažas, 
dvipusės dygsniuotos medžiagos, pliušinis audinys.

5) b detalės apatinę kraštinę palenkti 3.5 cm į išvirkščiąją pusę ir susegti 
adatėlėmis. 

https://www.eurovaistine.lt/medrull-gumine-sildykle-1-7-l-1-vnt?c=1149


6) tada, iš gerosios pusės su buitine mašina nupeltakiuoti su dviguba siūle 
pagal lenkimo kraštą, taip  pritvirtinant užlenkimą vietoje (naudoti dvigu-
bą adatą, 1 apatinį ir 2 viršutinius siūlus).

7) a dalį padėti gerąja puse į viršų. b dalį uždėti ant a dalies taip, kad de-
talių viršutiniai kraštai sutaptų, ir gerosios pusės būtų kartu. tada, uždėti 
c dalį ant viršaus (gerosios pusės taip pat kartu). susegti adatėlėmis arba 
sutvirtinti rankiniais daigstymo dygsniais.

8) detales palei šoninius kraštus 1 cm nuo kraš-
to susiūti su buitine siuvimo mašina. jei pasir-
inkote trikotažą: tai atlikti su ZigZagine siūle 
(dygsnio ilgis: 3 mm, plotis: 0.5 - 1 mm) arba elas-
tiniu “triko” dygsniu (žiūr. mašinos instrukciją). 
pastaba: angą per kurią bus pilamas karštas 
vanduo palikti neužsiūtą.

9) užlaidą siūlėms nukirpti iki 7 mm ir su krašto 
apdorojimo mašina apdoroti prisiūtas kraš-
tines kartu. pastaba: neturint overloko, kraš-
tines apkantuoti juostele arba apdoroti su 
“overloko siūle”.

10) vandens angos kraštinę palenkti 3.5 cm į išvirkščiąją pusę ir sudaigsty-
ti adatėlėmis. iš gerosios pusės su buitine mašina nupeltakiuoti su dviguba 
siūle pagal lenkimo kraštą, taip pritvirtinant užlenkimą vietoje (naudoti 
dvigubą adatą, 1 apatinį ir 2 viršutinius siūlus).

11) šildyklės dėklą išversti.



naudota įranga

9) janome mylock 744d (nuoroda)

8) emery žirklės1) schmetz universalios adatos nr. 80/12 
(nuoroda)

2) schmetz dvIguba adata nr. 75 
(nuoroda)

3) gütterman siūlai (nuoroda)

4) siuvėjų metras (nuoroda)

6) žymėjimo kreida (nuoroda)

siuvimo pamokos video raskite mus čia:

fizinė parduotuvė
vytenio g. 22, vilnius

telefonu
+370 5 2130909

e. parduotuvė
viskassiuvimui.lt

facebook
viskassiuvimui.lt; janome.lt

youtube
janome.lt

8) janome 1522 pg (nuoroda)

https://viskassiuvimui.lt/produktas/janome-mylock-744d/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/universalios-adatos-skirtingu-storiu/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/janome-mc6700p/?lang=ru
https://viskassiuvimui.lt/produktas/trikotazine-dviguba-adata-nr-75-1-vnt/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/g
https://viskassiuvimui.lt/produktas/siuveju-metras-150cm/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/zymejimo-kreida-balta/
https://www.youtube.com/watch?v=vX_26pa59SE&list=PLDZngpXgQ_TRNQuQnnIV-rtv3m9j1Wndj&index=3
http://viskassiuvimui.lt
https://www.facebook.com/ViskasSiuvimui.lt/
https://www.youtube.com/channel/UCTpfolbrLIMsS3Q6VEzWNnA
https://viskassiuvimui.lt/produktas/janome-fd206/

